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Beleef alles online samen met onze leerlingen

Beste leerling

Welkom op het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, 

Gent. 

Op onze school moet je zijn om een beroep 
naar jouw keuze volledig in de vingers te krij-
gen.

Je krijgt de kans om al je talenten 
op onze school te ontdekken en te 
ontplooien! We zorgen voor een 
opleiding op maat waarin we je on-
dersteunen zowel op school, bij het 
studeren als op de werkvloer. 

Wij zien leren op 
OLVIGent als iets 
dat gebeurt binnen 
de muren van de 
school maar even 
goed daarbui-
ten als je op 
stage gaat of 
op stap bent. 
We werken als 
schoolteam 
elke dag hard 
om al onze 
leerlingen 
optimale kansen 
te geven zodat ze 
na hun opleiding op  
OLVI Gent met hun 
talenten aan de slag 
kunnen.

W. Danschutter 
Directeur OLVIGent



Laptops en 
Chromebooks
Op OLVI vinden we het belangrijk dat je 
alle  ICT-kennis en vaardigheden verwerft 
die je nodig kan hebben in je latere 
beroep. We willen  ook dat je  ‘mediawijs’ 
wordt, dit wil zeggen dat je kritisch leert 
omgaan met sociale media.

Om ICT zo veel mogelijk te  kunnen 
integreren in de lessen voorziet de 
school voor elke leerling een laptop: een 
Windows-laptop voor de leerlingen in 
de richtingen Organisatie & Logistiek en 

leerlingen.

Jij en je ouders  ondertekenen een 
contract met gebruiksvoorwaarden maar 
je mag de laptop gratis gebruiken. Als je 
het toestel in goede staat terugbrengt op 
het einde van het schooljaar of als je de 
school verlaat, heb je geen bijkomende 
kosten. 

Omdat we in zo veel mogelijk lessen 
met de laptop aan de slag willen gaan, 
moet je het toestel elke dag opgeladen 
meebrengen naar school in zijn 
beschermhoes. Opladen op school is op 
dit moment niet mogelijk.

8.00 u
De schoolpoort gaat open en de leerlingen komen 
onmiddellijk naar binnen

8.25 u    Begin van de lessen

8u30 - 10.10 u Lesuur 1 en 2

10.10 - 10.25 u    Ochtendpauze

10.25 - 12.05 u Lesuur 3 en 4

12.05 - 13.00 u Lunchpauze

12.45 u
De schoolpoort gaat weer open en de leerlingen 
komen weer naar binnen

13.00 u    Begin van de lessen

13.05 - 14.45 u Lesuur 5 en 6

14.45 - 15.00 u    Middagpauze

15.00 of 15.50 u Einde van de schooldag

Een dag op OLVIGent

Bij het belsignaal ( ) vormen de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar 
een rij op speelplaats 1.  
De leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende leerjaar gaan naar hun klas.

Lunchpauze
Je kan op school blijven eten in de cafetaria. Broodjes bestel je vooraf bij de leerkracht 
van het eerste lesuur en betaal  je in de cafetaria.
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Onze studierichtingen
In het schooljaar 2022-2023 wordt de hervorming van de tweede graad verder gezet. 
In het derde en vierde jaar kan je nu dus kiezen voor de nieuwe richtingen. In de derde 
graad kies je nog uit de ‘oude’ richtingen.

• Studiedomein Maatschappij en Welzijn:   Haar- & Schoonheidsverzorging (A) en 
Zorg & Welzijn (A)

• Studiedomein Economie en Organisatie: Organisatie & Logistiek (A)

• Studiedomein Voeding en Horeca: Restaurant & Keuken (A)

Afspraken
Je brengt het toestel elke dag opgeladen mee in de beschermhoes. 
Je kan niet opladen op school.

Jouw toestel is persoonlijk en leen je niet uit aan medeleerlingen, 
familie of vrienden. Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik. 

Is jouw toestel stuk?  
Verwittig zo snel mogelijk de ICT-coördinator.

Defecten die niet jouw schuld zijn, worden gratis hersteld. Heb jij zelf 
schade toegebracht (vb waterschade), dan betaal je €39.

Alle herstellingen gebeuren via de school. Probeer je zelf te herstellen, 
dan vervalt jouw garantie en betaal je de volledige kost.

Als je jouw toestel kwijt raakt, moet je een nieuw toestel aankopen en 
betaal je de volledige kostprijs.

Bij diefstal verwittig je de ICT-coördinator en dien je klacht in bij de 
politie.



Een aantal belangrijke leefregels
Netjes gekleed zijn, je materiaal bij hebben, op tijd komen en niet ongewettigd 
wegblijven van school (niet spijbelen) vinden we heel belangrijk. Deze attitudes 
(“goede gewoontes”) zal je immers ook in je later beroepsleven nodig hebben. 

Ben je een eerste keer niet in orde dan gaan we met jou in gesprek. Blijf je in de fout 
gaan dan verwittigen we je ouders via sms en krijg je een sanctie. Zo nodig schakelen 
we ook het zorgteam of het CLB in. Maar we blijven er altijd in geloven dat je je gedrag 
kan aanpassen als je dat wil. 

Kledij
Wat mag NIET op het vlak van 
kledij? 

• minirok
• broek met grote gaten
• T-shirt die je buik bloot laat 
• slippers
• hoofddeksels
• strapless topje

Je vindt dit overzicht ook in je 
agenda met duidelijke foto’s.

Op tijd

Je moet ’s morgens vóór 8.25 uur 
op school zijn en ’s middags vóór 
13.00 uur. 

Materiaal 

Je hebt elke dag een boekentas 
of tas van minimum A4-formaat, 
schrijfgerief en je agenda bij. 
Je brengt ook jouw laptop of 
chromebook opgeladen mee,  
in de beschermhoes.

Voor de praktijkvakken vergeet 
je ook je aangepaste kledij en al 
het nodige materiaal niet (ook 
sleutels). 

Gebruik gsm, smartphone, 

Gsm, smartphone ... mag je niet 
gebruiken in de klaslokalen tenzij 
de leerkracht toestemming geeft.

Afwezigheid

Jij of een van je ouders verwittigt 
de school voor 8.25 uur. Let er op 
dat je achteraf zeker je afwezigheid 
wettigt met een doktersbriefje of 
een briefje uit je agenda. 

Voor elke halve dag dat je 
ongewettigd afwezigheid bent, 
krijg je immers een B-code. Als je 
veel B-codes hebt, kan dit grote 
gevolgen hebben ook voor je 
studietoelage.

Meer info vind je in het schoolreglement: 
www.olvigent.be
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Woordzoeker

AGENDA

BEROEP

BUSINESS SUPPORT

COMPETENTIE

GROOTKEUKEN

HAARSTILIST

HAARZORG

HORECA

HUISWERKKLAS

KAPSALON

KEUKEN

KLANTENDIENST

KLAS

LEERKRACHT

LEERLING

LOGISTIEK

OLVIGENT

ORGANISATIE

RESTAURANT

SCHOOL

TECHNIEK

UITSTAP

ZORG EN WELZIJN

ZIEKENHUIS

ZORGINSTELLING

Met deze 25 woorden kom je zeker in contact tijdens jouw schoolloopbaan op 
OLVIGent. Vind jij ze allemaal terug in het rooster?

Hoe bereik je onze 
school?

Met het openbaar vervoer 
De school ligt in het hart van Gent en 
is dus makkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Op wandelafstand 
liggen de tram- en bushaltes aan Gent-

Zuid, de bushalte aan de Lousbergbrug 
en het treinstation Gent-Dampoort. 
De reisweg naar onze school kan je 
berekenen op http://delijn.olvigent.be.

lesuren.



Anders leren
Leren leren in het eerste jaar
Als leerling in het eerste jaar komen er 
heel wat nieuwe dingen op je af! Er zijn 
nieuwe vakken, nieuwe leraren, nieuwe 
afspraken en nieuwe klasgenoten. 

Een schooldag ziet er anders uit dan op 
de basisschool.  Op de basisschool had je 
één leerkracht die het overzicht hield op 
wat je wanneer moest leren. Omdat je 
nu verschillende leerkrachten hebt, zal je 
daar zelf verantwoordelijkheid voor leren 
dragen. Natuurlijk staan de leerkrachten 
klaar om je te helpen. 

Thuis moet je ook meer en harder 
werken en dat gaat niet vanzelf... Als je 
bijvoorbeeld geen huistaken krijgt, wordt 
er wel van je verwacht dat je de leerstof 
leert die je in de les kreeg.

Studeren kan je gelukkig leren en in 
OLVIGent helpen we leerlingen daar 
graag bij!

Tips om de agenda goed te gebruiken, 

met kleuren te werken, een schema te 
maken, een tekst te begrijpen, leerstof 
beter te onthouden ... het zijn maar 
enkele voorbeelden van de hulp die de 
klastitularis en de vakleerkrachten je elke 
dag bieden.

Lessen Nederlands in de eerste graad
Zowel in het eerste als in het tweede 
leerjaar  krijg je 5 uur Nederlands per 
week. Met dit “minitaalbad” word je talig 
sterker en kan je de lessen makkelijker 
volgen. 

Het praktisch gebruik van Nederlands 
staat centraal. Ook de theorie die je 
nodig hebt, bekijken we zodat iedere 
leerling voldoende kansen krijgt om goed 
Nederlands te leren lezen, schrijven en 
spreken. We besteden ook regelmatig 

Huiswerkklas
Leerlingen die graag betere resultaten 
willen, die thuis geen rustige werkruimte 
of geen computer hebben of die gewoon 
graag af en toe extra uitleg of studietips 
krijgen, één adres: de huiswerkklas! 

Elke woensdagnamiddag vanaf 21 
september van 12.05 uur tot 14.30 uur 
kan je hier je schoolwerk komen maken. 

Leerlingen eten samen hun lunchpakket 
op en beginnen dan te werken. Er is altijd 
een leerkracht aanwezig die kan helpen 
bij het maken van taken en het studeren 
van lessen.

Wie klaar is met zijn huiswerk kan naar 
huis. 

Op stap!
Elkaar beter leren kennen ... Leerkrachten 
in een andere situatie ontmoeten ... 
Samen leuke dingen doen ... Onze 
spieren trainen ... Creatief zijn ... Cultuur 
opsnuiven ...

In OLVIGent zijn we ervan overtuigd dat 
je beter kan leren als je je goed voelt in 
de klas. Leerlingen leren immers zowel 
van elkaar als van hun leerkrachten. 
Iedereen moet elkaar kunnen vertrouwen 
en op elkaar kunnen bouwen. Daarom 
gaan we al in het eerste trimester op 
meerdaagse reis met de eerste-, tweede- 
en derdejaars. Tijdens allerlei plezierige 
activiteiten leren we elkaar kennen en 

de rest van het schooljaar. 

Leren doen we niet alleen in de klas. 
Daarom organiseren we regelmatig 
uitstappen voor de hogere jaren. Op die 
manier brengen we onze leerlingen in 
contact met cultuur in hippe steden. We 
laten hen ontdekken en proeven van alles 
wat die plaatsen ons te bieden hebben.

Rapporten en 
oudercontact
In alle leerjaren en in alle vakken werken 
we met permanente evaluatie. Dat wil 
zeggen dat er geen examens zijn maar 
dat we elke dag je kennis, vaardigheden 
en leerhouding evalueren. De resultaten 
delen we zeven keer per jaar mee in het 
rapport. 

In de eerste graad en voor de 
algemene vakken in alle graden krijg je 
op elk rapport een score op 100 punten. 

Daarnaast hebben de leerlingen vanaf 
het derde jaar een competentierapport 
voor de praktijkvakken. Daarin staat 
hoever je gevorderd bent in het behalen 
van de competenties die nodig zijn 
om het beroep waarvoor je leert goed 
uit te oefenen. Competenties zijn een 
combinatie van vaardigheden, attitudes 
en kennis. 

Je ouders nodigen we vier maal per jaar 
uit om je rapport af te halen en jouw 
resultaten en leerhouding te bespreken 
met je klastitularis.

Leren uit je fouten
In OLVI Gent geloven we dat fouten 
maken menselijk is en dat iedereen kan 
leren uit zijn fouten en kan evolueren. 

Als je gedrag nadelig is voor jezelf of 
het goed functioneren van de school 
verhindert, dan zal de school je ertoe 
aanzetten om je gedrag te verbeteren en 
aan te passen.

Als uitgangspunt geldt dat je de gevolgen 
draagt van je daden.

• Wie spiekt, krijgt een nul voor de vraag 
of toets. 

• Wie iets vuil maakt, moet het 
schoonmaken. 

• Wie onbeleefd is, moet zich 
verontschuldigen…

We nemen deze maatregelen zodat jij en 
je leerkracht of (mede)leerling opnieuw 
goed kunnen samen leren en leven.

Wij luisteren naar jou 
Op onze school luisteren we naar alle 
leerlingen. Met je problemen kan je altijd 
terecht bij je vakleerkracht, je klastitularis, 
de opvoeders en de zorgcoördinatoren of 
een CLB-medewerker. 

Over de werking van de school mag 
je altijd aan de klastitularis of een 
andere leerkracht je mening geven. 
Daarnaast is er ook de leerlingenraad 
om dingen te bespreken die leerlingen 
belangrijk vinden zoals uitstappen, 
middagactiviteiten, kledij ...

De leerlingen van de leerlingenraad 
krijgen een echte vormingsdag en 
organiseren zelf activiteiten voor 
de andere leerlingen zoals een 
voetbaltornooi of een tekenwedstrijd. 

Per graad is er ook een leerling die in de 
schoolraad zetelt.

Samen leven op school
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Schoolaccounts

Smartschool
Op OLVIGent werken we met 
Smartschool. Elke leerling die op onze 
school start, krijgt een account op dit 
leerplatform.

Met deze account kunnen leerkrachten 
bestanden met jou delen, maar krijg 
je ook toegang tot jouw puntenboek, 
de digitale schoolagenda en het 
overzicht van je afwezigheden. Ook 
de ouders krijgen een gebruikersnaam 
en wachtwoord waarmee ze al deze 
informatie kunnen raadplegen.

We kiezen er op OLVIGent ook bewust 
voor om het berichtensysteem 
op Smartschool uit te schakelen. 
Leerlingen en ouders kunnen dus 
geen berichten sturen of ontvangen.
Belangrijke informatie wordt steeds 
gecommuniceerd via de maandelijkse 
mailing.

Je kan inloggen op je account op 
olvigent.smartschool.be.

App
Er is ook een Smartschool-app 
beschikbaar. Deze kan je gratis 
downloaden via de Apple App Store of de 
Google Play Store.

E-mail
Elke leerling krijgt ook een e-mailadres 
van de school. Via dit e-mailadres kan je 
berichten sturen naar andere leerlingen, 
leerkrachten en stagementoren, maar 
kan je ook gebruik maken van de Google- 
en Microsoft-omgevingen om samen te 
werken met klasgenoten, in de les of 
thuis.

Inloggen doe je op mail.olvigent.be.

Vragen?
Het je een probleem met je Smartschool-
account of e-mailadres? Dan kan je steeds 
mailen naar smartschool@olvigent.be.


